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DP 2221R most w km 0+484 w m. Siemuszowa

1

Wstęp

1.1 Podstawa opracowania
Podstawą formalną opracowanie jest umowa nr 18/2021 zawarta w dniu 21.05.2021.
pomiędzy Powiatem Sanockim – Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku, a Biurem
Inżynierskim „MostRES” Damian Kaleta.
Przy wykonaniu niniejszego opracowania korzystano z następujących pozycji piśmiennictwa,
oraz norm:
[1].
[2].

Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Protokół kontroli pięcioletniej nr 005/2020.

1.2
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 2221R w km
0+484 o nr. JNI 30005934 w m. Siemuszowa.

Rysunek 1 Lokalizacja mostu.
1.3
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny konserwacji pomostu drewnianego mostu.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
− Wizję lokalną,
− Inwentaryzację obiektu,
Wynikiem przeprowadzonych prac jest:
− Opis techniczny,
− Część rysunkowa,
− Przedmiar robót,
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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2

Charakterystyka obiektu

2.1 Ogólny opis mostu
Most jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Konstrukcję przęsła stanowią cztery stalowe dźwigarów walcowanych IPE 550 (w rozstawie
co 1,1/1,2m), stężonych poprzecznicami IPE 260 (w rozstawie co 6,0m). Na salowym
ruszczcie wykonano pomost o konstrukcji drewnianej w postaci: nawierzchni, dyliny górnej
gr. 10cm, dyliny dolnej gr. 10cm oraz poprzecznic o przekroju 26x26cm i rozstawie co 90cm.
Przęsło oparte jest na masywnych betonowych przyczółkach. Podpory posadowiono na
fundamentach bezpośrednich, opartych na podłożu skalnym.
Podstawowe parametry geometryczne mostu:
− długość całkowita: 16,20 m,
− rozpiętość teoretyczna przęseł: 15,5 m,
− szerokość całkowita: 5,38 m,
− szerokości pomostu: opaska + jezdnia + opaska: 0,45 + 4,2 + 0,45 m
− kąt skrzyżowania osi mostu z rzeką wynosi  = 70o.
Dojazdy do mostu stanowi droga powiatowa nr 2221R o nawierzchni bitumicznej i szerokości
ok. 4,0.

3

Stan pomostu drewnianego

Ze względu na zakres opracowania ocenie poddano w głównej mierze konstrukcję stalową
przęsła oraz strefy podparć dźwigarów.
Stan techniczny konstrukcji stalowej należy określić jako przedawaryjny (ocena 1). W głównej
mierze na ocenę stanu technicznego mają wpływ strefy podparć dźwigarów skrajnych.
Konstrukcja stalowa posiada zniszczone zabezpieczenie antykorozyjne. Występują liczne
ślady zaawansowanej i rozległej korozji wżerowej. Dźwigary skrajne w strefie podparć
posiadają zniszczoną strukturę materiału stali, występuje zawansowane rozwarstwianie się
stali. Łożyska są skorodowane. Podparcie dźwigara skrajnego od strony m. Zarszyn (GW)
zostało zabezpieczone w prowizoryczny sposób przy pomocy deski. Beton ław
podlożyskowych w strefie dźwigarów skrajnych jest niskiej jakości. Widoczne są liczne ubytki
oraz postępująca erozja betonu, co stwarza ryzyko utraty podparcia dźwigarów skrajnych.
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Fot. 1 Stan pomostu drewnianego. Widoczne liczne ubytki dyliny górnej, zanieczyszczenia stref krawężnikowych,
deformacje balustrad, uszkodzenia przeciągów.

Fot. 2 Uszkodzenia dyliny górnej.
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Fot. 3 Stan dyliny dolnej i poprzecznic. Widoczne liczne zawilgocenia oraz ślady korozji biologicznej.

Fot. 4 Stan balustrad. Strefy mocowania balustrad są zbutwiałe. Balustrada jest zdeformowana i nie stanowi
należytego zabezpieczenia użytkowników obiektu.

Projekt techniczny
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Fot. 5 Stan stref chodnikowych. Widoczne zanieczyszczenia, wegetująca roślinność, zawilgocenia oraz ślady
korozji biologicznej.

4

Konserwacja pomostu drewnianego

Konserwacja pomostu drewnianego obejmuje wymianę uszkodzonych i nienadających się do
wykorzystania drewnianych elementów.
Rozbiórkę pomostu drewnianego należy wykonać przy zamkniętym ruchu drogowym.
Wykonawca robót na czas robót rozbiórkowych oraz wymiany pomostu opracuje projekt
oraz wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
4.1 Poprzecznice
Poprzecznice należy wykonać z tarcicy sosnowej o przekroju 26x26cm w rozstawie ok 90cm.
Poprzecznice przęsłowe należy układać prostopadle do dźwigarów stalowych, natomiast
poprzecznice skrajne należy dostosować do skosu obiektu. W celu dostosowania
wysokościowego niwelety mostu, na poprzecznicach należy wykonać nakładki grubości
10cm. Do połączenia poprzecznic z dźwigarami stalowymi zastosowano śruby M16 mm
z łapkami z blachy gr 8mm. Na całej górnej powierzchni poprzecznic, ich powierzchniach
czołowych oraz powierzchniach bocznych w miejscach spływu wody z pomostu należy
wykonać izolację z papy bitumicznej. Dodatkowo izolację należy stosować w miejscu styku
poprzecznic z dźwigarami stalowymi.
4.2 Dylina dolna
Dylinę dolną należy wykonać z tarcicy sosnowej o przekroju 22x10cm. Dyliną dolną należy
układać z zachowaniem przerw min. 1cm pomiędzy balami.

Projekt techniczny
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4.3 Dylina górna
Dylinę górną należy wykonać z tarcicy modrzewiowej o przekroju 22x7,5cm. Dyliną górną
należy układać szczelnie. Kierunek układania dyliny górnej należy przyjąć zgodnie ze skosem
obiektu.
4.4 Chodniki
Deski tworzące pokład chodników należy wykonać z tarcicy modrzewiowej o przekroju
22x7,5cm. Deski opierają się na legarach rozstawionych co 85cm. Ułożone są równolegle do
osi mostu. Legary zaprojektowano o przekroju poprzecznym 22x7,5 cm są one oparte na
krawędziakach 14x18 cm ,oraz przymocowane do nich i słupków za pomocą śrub M16.
4.5 Balustrady
Wszystkie elementy balustrady zaprojektowano z tarcicy modrzewiowej. Słupki poręczy
zaprojektowano o wymiarach w przekroju poprzecznym 14x14cm i rozstawie co ok 2,7m. Na
słupkach opiera się pochwyt z drewna o wymiarach 14x14cm. Na wysokości słupka
zastosowano dwa przeciągi o wymiarach 5x10cm. Słupki są połączone z poprzecznicami
poprzez wrąb oraz śruby M16. Wszystkie części balustrad powinny być ostrugane
(oheblowane) i zaimpregnowane środkami bezpiecznymi dla ludzi.

5

Materiały

Należy stosować tarcicę sosnową i modrzewiową klasy C27 wg. PN-EN338, w klasie
sortowniczej KW (klasa wyborowa) wg PN-D-94021.
Drewno wszystkich elementów pomostu za wyjątkiem pokładu górnego przewiduje się
zaimpregnować powierzchniowo odpowiednim środkiem impregnującym zabezpieczającym
skutecznie drewno przed grzybami oraz szkodnikami technicznymi drewna. Impregnowanie
drewna wykonać należy przed ułożeniem elementów pomostu metodą powietrzno-suchą,
smarowania lub kąpieli.

6

BHP

Wykonawca robót ze względu na charakter prowadzonych prac tj. praca na wysokości, nad
wodą oraz przy użyciu ciężkiego sprzętu, zobowiązany jest do stosowania odpowiednich
zabezpieczeń oraz przestrzegania wymogów BHP. Wszyscy pracownicy powinni być
przeszkoleni w zakresie występujących zagrożeń oraz przejść instruktaż BHP prowadzonych
prac.

7

Załączniki
1. Rysunek ogólny mostu
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Rzeszów, czerwiec 2021r.
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Siemuszowa kosztorys_01

Lp.
Podst
1 KNR 2-33
0104-05

2 KNR 2-33
0104-03

3 KNR 2-33
0103-05

4 KNR 2-33
0102-06

5 KNR 2-33
0102-05

6 KNR 2-33
0103-01

7 KNR 2-33
0104-01

8 KNR 2-33
0104-04

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Opis i wyliczenia
j.m.
Rozebranie poręczy mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem i m3
odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.
1.6
m3
Rozebranie chodnika mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem m
i3
odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.
1.4
m3
Rozebranie jezdni (dylina górna i dolna - trzy warstwy) mostu drewnianego wraz zm3
oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.
21.4
m3
Rozebranie belek poprzecz.drewnianych wraz z oczyszczeniem, posortowaniem im3
odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.
7.7
m3
Wbudowanie belek poprzecz. drewn.układ.na dźwigarach stalowych.
Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.
10.69

m3

Ułożenie chodnika mostu drewnianego.
Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.
2.36

m3

Wbudowanie balustrady mostu drewnianego.
Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.
1.69

m3

m3

m3

9 KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja tarcicy drewnianej (z wyłączeniem dyliny górnej) prepara-m2
0615-03
tami oleistymi.
35
m2
10 KNR-W 2-01 Roboty ziemne w zakresie rozkopu i plantowania gruntu w obrębie przyczółka
0307-02
4.5

m3

11 uzupełnie- Zakup śrub M16 wraz z podkładkami (5x5cm) i nakrętkami. Długość śrub 260nie poz nr 5 400mm
analiza indywidualna
176

szt

12 uzupełnie- Zakpu papy asfaltowej
nie poz nr 5
analiza indywidualna
64

m2

13 uzupełnie- Zakup łapek stalowych 8x60x120mm
nie poz nr 5
analiza indywidualna
80

szt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem

1.600
RAZEM

1.600

1.400
RAZEM

1.400

21.400
RAZEM

21.400

7.700
RAZEM

7.700

10.690
RAZEM

10.690

18.700
RAZEM

18.700

2.360
RAZEM

2.360

1.690
RAZEM

1.690

35.000
RAZEM

35.000

4.500
RAZEM

4.500

176.000
RAZEM

176.000

64.000
RAZEM

64.000

80.000
RAZEM

80.000

m3

Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (dylim3
na dolna+dylina górna).
Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.
18.7
m3

m3

szt

m2

szt

-1-

Poszcz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
M 23.55.00
Przęsła drewniane
M 23.55.06.00
Konserwacja pomostu przęsła drewnianego
WSTĘP

1.
1.1.

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wymianą drewnianego pomostu mostu drogowego w ramach zadania wykonanie prac
konserwacyjnych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km
0+484.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
Zakres robót objętych STWiORB

1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, montażem
i odbiorem drewnianej konstrukcji pomostu z drewna sosnowego i modrzewiowego.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
robót związanych z:

1.4.

•

zakupem, przetworzeniem (obróbką) tarcicy z drewna iglastego,

•

zakupem i wbudowaniem systemowych przekładek i łączników mocujących drewniane elementy,

•

przeprowadzeniem wymaganych badań i pomiarów,

•

uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ogólnych specyfikacjach technicznych OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.1.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

Wilgotność drewna – wielkość określająca zawartość wody w stosunku do masy drewna zupełnie suchego,
wyrażona w procentach,
Klasa drewna – drewno o wymaganej jakości odpowiadającej wytrzymałości charakterystycznej na
zginanie i charakterystycznemu modułowi sprężystości podłużnej. Klasy drewna oznacza się literą C oraz
liczbą wyrażającą wytrzymałość na zginanie w MPa.
Klasa sortownicza – obejmuje sortowanie tarcicy zgodnie z normą PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna
sortowana metodami wytrzymałościowymi. Wyróżnia się trzy klasy sortownicze w stosunki do wszystkich
gatunków tarcicy iglastej – klasa wyborowa (KW), klasa średnia (KS), klasa gorsza (KG).
Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
STWiORB Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M- 00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 1.

MATERIAŁY

2.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania nawierzchni

2.2.

Na wszystkie elementy pomostu należy stosować tarcicę z drewna iglastego, impregnowanego klasy sortowniczej
KW jakości (bez sęków; jednolita barwa; równomierne, prostoliniowe usłojenie).
2.3.

Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-EN-338:200. Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. Z uwagi na charakter budowli do
wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna klasy min. C27.
2.4.

Tarcica

Drewniane elementy pomostu powinny być wycinane tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien
drewna. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad:

2.5.

•

pęknięcia - niedopuszczalne,

•

sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-D-94021, ponadto nie dopuszcza się sęków występujących
na krawędziach.

•

skręt włókien - nie większy niż 5%,

•

sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby.
Wilgotność drewna

Wilgotność drewna oznacza się wg PN-EN 13183-1:2004. Do budowy mostów należy stosować drewno o wilgotności
do 15%, wyjątkowo drewno iglaste o wilgotności do 23%.
2.6.

Impregnacja drewna

Drewniane elementy pomostu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację
preparatem oleistym o zabarwieniu żywicznym do impregnacji powietrzno – suchej lub przez smarowanie.
2.7.

Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą.
Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych i przewiewnych.

Tolerancje wykonania elementów drewnianych

2.8.

Dopuszczalne odchyłki wynoszą:
•

różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/30 wymiaru

•

wygięcie elementu nie większe niż 1/400 długości elementu.
Łączniki

2.9.

Należy stosować wyłącznie stalowe łączniki śrubowe, wkręty do drewna lub gwoździe o parametrach nie gorszych
od określonych w PN-92/S-10082. Wszystkie stalowe łączniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej i posiadać wymagane przepisami odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne świadectwa
jakości. Jako łączniki należy stosować:
•

Gwoździe – wg PN-84/M-81000,

•

Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

•

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

•

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082.
Do połączeń elementów konstrukcyjnych (nośnych) należy używać śrub M16 klasy min. 5.6 o długości odpowiedniej
dla łączonych elementów. Do połączeń elementów niekonstrukcyjnych (drugorzędnych) należy stosować typowe
gwoździe stalowe o długości odpowiedniej dla łączonych elementów.

2.10. Zabezpieczenie drewna
Powierzchnie drewniane stykające się z elementami stalowymi powinny być zabezpieczone przed gniciem izolacją z
papy bitumicznej o wysokiej temperaturze mięknienia lub grubej folii PCV (w kolorze czarnym i odpornej na niskie
temperatury i promienie UV) o szerokości nie mniejszej niż szerokość izolowanego elementu drewnianego. Elementy
drewniane powinny być zabezpieczone lub w wystarczającym i określonym przez Inżyniera okresie eksploatacji
odporne na: wilgoć, korozję biologiczną, promieniowanie ultrafioletowe, działanie ognia.

3.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący
uniknięcie trwałych odkształceń i utraty jakości. Drewno w trakcie transportu z Wytwórni należy zabezpieczyć przed
wilgocią. Elementy drewniane powinny być ofoliowane, a także podczas otwartego transportu przykryte plandeką na
zewnątrz niezależnie od zabezpieczenia foliami. Drewno i elementy drewniane na placu budowy należy układać na
podkładach izolujących je od bezpośredniego kontaktu z gruntem

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.

5.2.

Bezpieczeństwo pracy

Wykonawca robót ze względu na charakter prowadzonych prac tj. praca na wysokości, nad wodą oraz przy użyciu
ciężkiego sprzętu, zobowiązany jest do stosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz przestrzegania wymogów BHP.
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie występujących zagrożeń oraz przejść instruktaż BHP
prowadzonych prac.
5.3.

Rozbiórka pomostu drewnianego

Rozbiórkę pomostu drewnianego należy wykonać przy zamkniętym ruchu drogowym. Wykonawca robót na czas
robót rozbiórkowych oraz wymiany pomostu opracuje projekt oraz wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy dokonać oględzin pomostu i wytypować elementy które nie uległy
zniszczeniu i nadające się do odzysku. Rozbiórkę elementów pomostu należy prowadzić tak aby nie uszkodzić
elementów odzyskiwanych. Wykonawca odpowiedzialny jest za utylizację rozbieranych elementów. Tarcicę nadającą
się do odzysku należy posortować oraz przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5.4.

Wykonanie poprzecznic

Poprzecznice należy wykonać z bali o przekroju 26x26cm. Ze względu na małą szerokość pomostu poprzecznice
należy wykonać bez sztukowania (w jednym kawałku). Na poprzecznicach w celu regulacji wysokościowej pomostu
należy wykonać nakładki gr 10cm. Przed ułożeniem poprzecznic na ich dolnej powierzchni przylegającej do belek
głównych, należy wykonać wcięcia o wymiarach 1-4x25 cm, zabezpieczające przed przesuwaniem się poprzecznic.
Poprzecznice należy przymocować do belek za pomocą śrub M16 i łapek. Do poprzecznic w obrębie wcięć należy
przybić gwoździami papowymi paski papy bitumicznej. Wymiary pasków papy powinny być większe o 5 cm od
szerokości poprzecznicy i półki dźwigara. Poprzecznice i nakładki należy wykonać z drewna sosnowego klasy C27.
5.5.

Wykonanie dyliny dolnej

Na belkach poprzecznych należy ułożyć pokład dolny z bali drewnianych o grubości 10cm i szerokości 22 cm,
ułożonych równolegle do osi podłużnej mostu z pozostawieniem min. 1 cm prześwitu między balami. Bale należy
układać rdzeniem do góry i przybijać do poprzecznic gwoździami dwa razy dłuższymi niż grubość przybijanych bali
(200-250mm). Bale pokładu dolnego powinny być wykonane z drewna sosnowego klasy C27.
5.6.

Wykonanie dyliny górnej

Pokład górny należy wykonać z bali o grubości 7,5 cm i szerokości 22cm z drewna modrzewiowego klasy C27,
ułożonych szczelnie (bez przerw) i równolegle do przyczółków mostu (skosu obiektu ok 700). Pokład górny należy
przybić do pokładu dolnego gwoździami długości ok. 175mm.
5.7.

Wykonanie balustrady

Balustrady składają się z pochwytu, słupków i przeciągów. Pochwyt i słupki zaprojektowano z krawędziaków
14x14cm, o ściętych krawędziach górnych w przypadku pochwytu. Zalecane jest zheblowanie pochwytu poręczy.
Słupki należy przymocować do poprzecznic głównych i poprzecznic chodnika oraz dodatkowo do podłużnic chodnika
za pomocą śrub M16. Zastosowane w poręczy dwa przeciągi należy wykonać o przekroju 5x10cm. Drewno na
chodniki i poręcze powinno być klasy C27.
5.8.

Wykonanie chodników

Pokład chodników należy wykonać z bali o grubości 7,5 cm i szerokości 22cm z drewna modrzewiowego klasy C27,
ułożonych równolegle do osi podłużnej mostu z pozostawieniem min. 1 cm prześwitu między balami. Bale opierają
się na legarach rozstawionych co 85cm. Ułożone są równolegle do osi mostu. Legary zaprojektowano o przekroju
poprzecznym 22x7,5 cm są one oparte na krawędziakach 14x18 cm ,oraz przymocowane do nich i słupków za pomocą
śrub M16.

5.9.

Ochrona elementów drewnianych przed korozją

Drewno wszystkich elementów pomostu za wyjątkiem pokładu górnego należy zaimpregnować powierzchniowo
odpowiednim środkiem impregnującym. Impregnowanie drewna wykonać należy przed ułożeniem elementów
pomostu.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.
6.2.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
Inwestora.
6.3.

Kontrola materiałów i robót

W trakcie prowadzenia robót Inżynier dokonuje pomiaru parametrów technicznych oraz sprawdza wymiary
elementów. W przypadku stwierdzenia, że jakość materiałów nie odpowiada odpowiednim klasom
i parametrom podanym w p. 2, Inżynier ma prawo przeprowadzić badania laboratoryjne lub sprawdzenie jakości
materiałów przez eksperta na własny koszt i w przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości obciążyć kosztami
badań Wykonawcę.
6.4.

Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w poszczególnych
specyfikacjach. Sprawdzenie jakości drewna polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 2 niniejszej
STWiORB. Stwierdzone odchyłki wymiarowe, błędy wykonawcze i uszkodzenia nie mogą przekraczać
dopuszczalnych określonych w PN-93/S-10080.
6.5.

Badania odbiorcze

Kontrola gotowej konstrukcji polega na sprawdzeniu:
a) zasadniczych wymiarów;
b) dokładności wykonania i jakości powierzchni obrabianych.
Należy sprawdzić czy nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia drewna oraz wgłębienia i nierówności
powierzchniowe.
Tolerancje wykonania elementów zgodnie z pkt. 2.8. niniejszej STWiORB.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p.7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego drewna

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p.8. Odbiór powinien być
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.
9.1.

PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 m3 drewna obejmuje:
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
− wykonanie niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnień,
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− zakup i wbudowanie łączników mocujących;
− transport i wbudowanie gotowych elementów drewnianych;
− budowa pomostów, rusztowań i niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
− wykonanie oznakowania robót wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
− przeprowadzenie wymaganych badań;
− przygotowanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych placów składowych,
− utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki,
− sortowanie oraz transport materiałów z odzysku w miejsce wskazane przez Inwestora.
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"

10.2. Normy i zalecenia
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
PN-EN 13183-1:2004 Wilgotność sztuki tarcicy -- Część 1: Oznaczanie wilgotności metodą suszarkowo-wagową
PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
PN-84/M81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania
PN-84/M82144 Nakrętki sześciokątne
PN-85/M82101 Śruby z łbem sześciokątnym
PN-84/M82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

